
Nr. ./{ b ( van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Nr. van het parket 

Nr. 2017 VJ111080 

v e..t."."?) re ARREST 

'hr 43 bi) ~\4) ~ Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

LO(V 

(lste aanleg: 

~{"bo.tU)I}.D : zitting houdend In strafzaken, wijst het volgende arrest: 

J)cn: \ 

De zaak van het Openbaar Ministerie tegen : 

geboren te , wonende te 

beklaagde, 
bijgestaan door meester advocaat aan de balie van 

1. TENLASTELEGGINGEN 

beklaagd van, 

in het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

tussen 20 mei 2012 en 6 mei 2015, 

op het perceel gele~en te 
gekadastreerd als 
ingevolge akte van aankoop verleden door notaris 

A. tussen 20 mei 2012 en 6 mei 2015, 

:!lgendom van 
d.d. 

bij inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld door artikel20§1 all en 3 van het decreet d.d. 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikelS rechtstreeks of 
via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 
namelijk: 

een appartementsgebouw, bestaande uit 5 appartementen, die ernstige gebreken 
vertonen inzake veiligheid, 

B. tussen 1 december 2013 en 23 januari 2014, 
bij inbreuk op artil<el6.1.1.1o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijl<en van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen 
te hebben gesteld, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 °, c (het verrichten van navolgend 
bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken: het afbreken, herbouwen, 
verbouwen of uitbreiden van een constructie), namelijk: 

het optrekken van de achtergevel, het herbouwen van een gedeelte van de zijgevels en het 
aanbrengen van een nieuwe dakconstructie met dakbedekking, 

C. tussen 1 december 2013 en 24 januari 2014, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.r van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen 
te hebben gesteld, zoals bepaald bij artikel4.2.1.r (het opsplitsen van een woning of in 
een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 
huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een 
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet 
gemeubileerde kamer), namelijk: 

het oprichten van een nieuwe en bijkomende woonentiteit in het gebouw op de 
zolderverdieping. 

Overwegende dat de beklaagde tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art. 
6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te horen veroordelen tot het herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke staat, overeenkomstig de herstelvordering van de 
stedenbouwkundig inspecteur, waarover de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 17 
december 2015 gunstig advies gegeven heeft. 



Overwegende dat de beldaagde tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art. 
42, 3° en 43 bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaringvan een 
bedrag van 65.780,00 EUR, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdriJf zijn verkregen, berekend als volgt: 

appartement 
bewoond door. van 1 februari 2013 tot 28 januari 2014: 
7.080,00 euro (12 maanden x 590 €) 
bewoond door van 1 februari 2014 tot 6 mei 2015: 
8.800,00 euro (16 maanden x 550 €) 

appartement 
bewoond door 
2015: 
1.800,00 euro (3 maanden x 600 €} 

appartement 
bewoond door 
18.000,00 euro (36 maanden x 500 €} 

appartement 

van 15 maart 2015 tot 6 mei 

van 20 mel2012 tot 6 mei 2015: 

bewoond door van 1 september 2013 tot 1 maart 2014: 
3.600,00 euro (6 maanden x 600 €) 
bewoond door van 1 maart 2014 tot 6 mei 
2015: 
9.000,00 euro (15 maanden x 600 €) 

appartement 
bewoond door van 1 juli 2012 tot 6 mei 2015: 
17.500,00 euro (35 maanden x 500 €). 

Dagvaarding overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

2016 onder ref. nr. 

********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

4 oktober 2017 door de beklaagde; 

op 29 september 

5 oktober 2017 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde; 
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tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de s2ste kamer van de Nederlandstalige 
rechtbank van eerste aan leg te Brussel d.d. 7 september 2017 dat onder meer als volgt 
beslist: 

Op strafgebled 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C bewezen in hoofde van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde wegens de feiten van de tenlasteleggingen A, B 
en C vermengd tot een geldboete van DRIEDUIZEND (3.000,00) EURO; 

Zegt dat de geldboete van 3.000,00 EUR wordt verhoogd, biJ toepassing van de wet op de 

opdeciemen, tot ACHTTIENDUIZEND EUR (3.000 EUR x 6) en vervangen, bij gebreke van 

betaling binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van twee 

maanden; 

Zegt dat de t enuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar voor wat de totaliteit van de geldboete van 3.000,00 EUR betreft alsook de 

ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 

de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie; 

Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde bij toepassing van de 

artikelen 42,3° en 43bls van het Strafwetboek, de som van 65.780,00 EUR, bij equiva lent, 

zijnde het vermogensvoordeel rechtstreeks verkregen uit de bewezen verklaarde misdrijven 

van tenlastelegging A; 

Veroordeelt :ot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzet telijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 

- de gerechtskosten die worden begroot op 30,87 EUR. 

Houdt ambtshalve de burgerliJke belangen aan; 

Wat betreft de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur 
ontvankelijk; 



Zegt dat de herstelvordering zonder voorwerp lsj 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 

worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten 

van 

********** 

3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

********** 

4. BEOORDELING 

1. De hogere beroepen zijn tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld. 

2. Er zijn geen ambtshalve grieven op te werpen over de punten vermeld In artikel 
210, t weede lid, Wetboek van Strafvordering. 

De feiten van de te lastleggingenBen C zijn st rafbaar gebleven met dezelfde st raffen als 
in artil<el6.1.1.1 o (oud) VCRO, krachtens artikel6.2 .1.r VCRO zoals gewijzigd door het 
decreet van 25 aprll2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (in 
werking getreden op 1 maart 2018). 
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3. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, bepaald door de 
aangevoerde grieven, heeft het hof geen rechtsmacht om opnieuw te beslissen over de 
schuld van de beklaagde aan wat hem Is ten laste gelegd, noch over de kwalificatie van de 
bewezen feiten van de telastleggingen A, Ben C, noch over het ambtshalve aanhouden van 
de burgerlijke belangen, noch over de herstelvorderlng, die de eerste rechter zonder 
voorwerp heeft verklaard. 

4. De beklaagde vraagt dat hem de gunst van de opschorting zou worden 
verleend en heeft er, nadat het hof hem de draagwijdte van deze maatregel heeft 
uitgelegd, mee rngestemd. 

De bewezen feiten van de telastleggingen A, B en C zijn niet van die aard dat ze moeten 
gestra ft worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf of 
een zwaardere straf. 

Zonder het gedrag van de beklaagde goed te keuren, kan rekening worden 
gehouden met de jonge leeftijd waarop hiJ de felten heeft gepleegd en al te voortvarend 
zijn investering (de aankoop van het pand) te gelde heeftwillen maken, en ook met het feit 
dat de beklaagde de stedenbouwkundige toestand inmiddels volledig heeft 
geregulariseerd en dat het pand geen Inbreuken op de Vlaamse Wooncode meer vertoont. 

Het opleggen van een straf aan de beklaagde - die nog geen correctionele 
veroordelingen heeft opgelopen-dringt zich niet op en zou zeer nefaste gevolgen hebben 
voor de opleiding aan de pol itieschool die hij met succes volgt en voor zijn eventuele 
indiensttreding als politieagent. 

In die omstandigheden kent het hof de gevraagde gunst toe en wordt de uitspraak 
van de veroordeling opgeschort gedurende een termijn van één jaar. 

5. Het openbaar ministerie vordert in zijn geschreven vordering, die is opgenomen in 
de rechtstreekse dagvaarding, de verbeurdverklaring van een wederrechtelijk 
vermogensvoordeel van 65.780 euro, dat de beklaagde Driouch met de verhuurvan de vijf 
In telastlegging A bedoelde appartementen zou hebben verworven in periode van de 
telastlegging A. 

Krachtens artikel6, tweede lid, in fine, Probatiewetkan of moet het vonnisgerecht dat de 
opschorting gelast de beldaagde veroordelen tot bijzondere verbeurdverklaring 
overeenkomstig de op de feiten toepasselijke wetgeving. 

In deze betreft het een vordering tot verbeurdverklaring van uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen, die krachtens artikel43bls Strafwetboek facultatief is. 



Het facultatieve karakter van de verbeurdverl<laring was ook in de versie van artikel 6, 
tweede lid In fine, Probatiewet van vóór de wijziging door de wet van 11 februari 2014 
(BS 8 april 2014) vastgelegd - toepasselijk op de feiten die gepleegd zijn tot 18 april 
2014 -, waarin was bepaald dat, in geval van opschorting, de bijzondere 
verbeurdverklaring op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie kan worden 
uitgesproken. 

Het staat vast dat de bewezen misdrijven- de verhuur van de vijf appartementen die 
niet voldeden aan de normen en waarvan er enkele het voorwerp van 
stedenbouwkundige misdrijven waren-, vermogensvoordelen hebben opgeleverd voor 
de beklaagde 

De beklaagde toont met de overgelegde stukken 9, 10 en 12 aan dat sommige 
van de huurovereenkomsten vroegtijdig werden opgezegd en voert terecht aan dat 
daarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de huurinkomsten. 

Meer concreet toont de beklaagde aan dat hij in de geïncrimineerde per iode 
13.300 euro minder huurinkomsten had dan wat in de schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie wordt aangenomen en dat het totaal In fe ite 52.480 euro in plaats 
van 65.780 betreft. 

Daarnaast voert de beklaagde aan dat enkel die huurinkomsten kunnen 
verbeurd verklaard worden die hij heeft geïnd nadat de wooninspecteur op 23 januari 
2014 de eerste vaststellingen had gedaan. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 

Ook vóór de inspectie behoorde de beklaagde te weten dat de verhuurde 
appartementen niet voldeden aan de normen van de Vlaamse Wooncode en dat ze tot 
stand waren gekomen door stedenbouwkundige misdrijven. Er is thans overigens geen 
betwisting meer over de schuld van de beklaagde, en dus ook niet over het moreel 
element van de telastleggingen. 

Om de beklaagde te doen Inzien dat het niet lonend is om woongelegenheden, 
die niet voldoen aan de woonkwaliteitsnormen en ongezond en gevaarlijk zijn voor de 
bewoners, toch te verhuren in plaats van eerst de nodige investeringen te doen, is het 
noodzakelijk maar volstaat het bedrag van 25.000 euro als de inkomsten die de 
beklaagde met de verhuur van de ongeschikte appartementen heeft verworven, 
verbeurd te verklaren. 

De doeleinden van de strafvordering zouden te dezen niet worden bereikt door een 
uitstel, geheel of ten dele, van de tenuitvoerlegging van deze straf van 
verbeurdverklaring. 
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6. De beklaagde is gehouden tot betaling van de gerechtskosten en een 
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

7. Overeenkomstig artikel 20ter Vlaamse Wooncode en 6.3.1, § 6, VCRO moet het 
gegeven arrest op de kantvan de overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven 
exploot worden ingeschreven op de wijze, bepaa ld in artikel 84 van de hypotheekwet 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREI<END NA TEGENSPRAAK; 

Gezien de wetsart ikelen aangehaald in het bestreden vonnis alsook de artikelen: 

210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
24 en 25 van de Wet van 15 junl1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
42 en 43bis van het Strafwetboek; 
1, 3, 5 en 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie; 
84 Hypotheekwet; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en binnen de perken ervan; 

Doet het bestreden vonnis oostrafrechtelijk gebied te niet, behalve in zover het de schuld 
van de beklaagde 1an de feiten van telastleggingen A, Ben Cvaststelt, en, 
opnieuw beslissend; 

Schort de uitspraak van de veroordeling wegens de bewezen felten van de telastleggingen A, 
B en C van de beklaagde op gedurende een termijn van één jaar; 

Verklaart de som van 25.000 euro verbeurd lastens de beklaagde 

Veroordeelt de beklaagde tot: 
de kosten van de strafvordering, met Inbegrip van de kosten in hoger beroep, deze 
laatste vastgesteld op 108,06 euro; 
een bijdrage van 20 euro tot het Begratingsfonds van de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Beveeltdat deze eindbeslissing op de kantvan de overgeschreven dagvaarding ingeschreven 
wordt op de wijze bepaald In artikel84 van de hypotheekwet op kosten van de beklaagde 

************** 



Aldus gevonnist door : 

-de heer 
- de heer 
- de heer 

voorzi tter, 
raadsheer, d.d. voorzitter, 

raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis \Ger. W.) door de voorzitter, de heer 
in openbare terechtzitting van 10 februari 2020 waar aanwezig waren : 

·de heer 
- de heer 
- de heer 
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voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




